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SP coloca no fim da fila quem
escolher marca de vacina

Prefeito da capital paulista sanciona lei que impedirá pessoas de procurarem outros postos para se vacinar, caso recuse a dose disponível - Veja Pág. 3

Queiroga diz que intervalo da Pfizer deve
ser reduzido de 3 meses para 21 dias
Ministro da Saúde afirmou à coluna da jornalista Monica Bergamo
que é “muito provável” que a pasta anuncie a redução do
intervalo entre a 1ª e a 2ª dose da vacina da Pfizer
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou, nesta segunda-feira (26), que é
“muito provável” que a pasta
anuncie a redução do intervalo entre a primeira e a segunda dose da vacina da Pfizer no Brasil. A redução seria
de três meses para apenas
21 dias de intervalo entre as
doses. A informação foi concedida à coluna da jornalista
Mônica Bergamo, da ‘Folha
de S. Paulo’.
O tempo de 21 dias é o

previsto na bula da vacina da
Pfizer, mas o Ministério da
Saúde havia decidido ampliá-lo para três meses para conseguir imunizar mais rápido
um maior número de pessoas com a primeira dose.
“Naquele momento, não
tínhamos certeza da quantidade de doses de Pfizer que
teríamos neste ano e optamos por ampliar o número
de vacinados com a primeira
dose. Mas agora temos segurança nas entregas e depen-

demos apenas da finalização
do estudo sobre a logística de
distribuição interna dos imunizantes para bater o martelo
sobre a redução do intervalo
da Pfizer para 21 dias”, afirmou o ministro.
Marcelo Queiroga ressalta que a palavra final será
dos técnicos e dos coordenadores do Programa Nacional
de Vacinação (PNI), que estariam já em debate avançado sobre a possibilidade.
Fonte: IG Saúde
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Empresas podem exigir
comprovante de vacinação

Recusa à vacina pode gerar demissão por justa causa, avalia especialista
As empresas são responsáveis por garantir a saúde e segurança de seus colaboradores
dentro do ambiente corporativo. Em tempo de pandemia,
esses cuidados são ainda mais
extensivos, passando pela disposição de álcool em gel, máscaras e medidas para o distanciamento social. E quando há
vacina para evitar uma doença
que está matando cerca de 2
mil pessoas por dia, as companhias têm amparo legal para
exigir o comprovante de vacinação para os funcionários que
podem ser imunizados. “Se um
dos seus colaboradores se recusa a ser vacinado, ele está
colocando todos em risco e as
empresas têm o dever legal de
zelar pela saúde dos seus funcionários. Diante dessa negativa, a empresa pode sim fazer
a dispensa por justa causa”,
avalia o advogado especialista
em Direito do Trabalho Empresarial, Fernando Kede.
O advogado lembra decisão
recente do Tribunal de Justiça
de Minas Gerais que condenou
uma transportadora a indenizar a família de um motorista
que morreu após contrair covid durante o exercício da sua
função. “A Justiça entendeu
que, ao não providenciar um
ambiente de trabalho seguro,
a empresa poderia ser condenada pela morte do trabalhador e considerou a covid como
um acidente de trabalho. Esse
cenário evidencia a responsabilidade da empresa em cuidar
da saúde do trabalhador”, observa.
Kede orienta que os empregadores requisitem o comprovante de imunização para
identificar quem está apto a
receber a vacina, mas não se
imunizou. O empregador, segundo o advogado, também
pode exigir o exame para coronavírus e a apresentação do
resultado pelo funcionário.
Caso identifique que um
funcionário não está imunizado, o empregador pode solicitar que ele o faça, mas não
pode obrigar. “As empresas
não têm o direito de obrigar
seus colaboradores a tomar a
vacina, mas têm o direito de

Orientação é que empregadores requisitem comprovante
de imunização de seus funcionários
dispensá-los para evitar um
problema de saúde pública
ainda maior. Em tempos de
pandemia, a responsabilidade
sobre a saúde coletiva fica ainda mais evidente”, afirma.
Kede exemplifica que um
funcionário contaminado em
uma empresa que tenha 500
trabalhadores na linha de produção pode prejudicar a saúde
de muitos, abrindo caminho
para eventuais processos, provocando danos incalculáveis à
empresa. A recomendação do
especialista é que ao perceber que os funcionários estão

na faixa etária de vacinação, a
empresa faça uma campanha
de conscientização com palestras e treinamentos. “Se mesmo assim o funcionário não se
vacinar, que seja advertido e
depois disso, se a recusa persistir, pode ser demitido por
justa causa, a não ser, é claro,
que se tenha uma justificativa
plausível para o funcionário
não tomar a vacina, como alguma doença grave que o impeça, e seja comprovado por
laudo médico que a vacina poderia prejudicar ainda mais a
sua saúde”, afirma.

Alerta às construtoras ao
cumprimento da Lei Cidade Limpa
A lei proíbe a distribuição de folhetos, panfletos ou qualquer tipo de material impresso
com mensagens publicitárias, entregues manualmente ou de qualquer outra forma
O Secovi-SP, Sindicato das
Empresas de Compra, Venda,
Locação e Administração de
Imóveis Residenciais e Comerciais de São Paulo, foi alertado pelas autoridades públicas
quanto à distribuição pontual
de material de divulgação de
empreendimentos (folhetos)
na cidade de São Paulo por
parte de empresas intermediadoras e incorporadoras, ação
que está em desacordo com a
Lei Cidade Limpa e pode gerar
multas pecuniárias.
Como representante da categoria, a entidade orienta as
empresas representadas sobre
a importância do devido cumprimento às regras estabelecidas pela legislação, até mesmo
como forma de aprimoramento da imagem do setor.

Prática, que é proibida por lei desde 2007, prevê multa
dobrada por período de até 6 meses após a primeira autuação. Valor original de 5 mil reais dobra para 10 mil reais

Crianças e adolescentes da
Zona Leste têm aulas de hip hop
A atividade auxilia no desenvolvimento de habilidades motoras

O

Centro para Crianças e Adolescente
(CCA) - Margarida
e Marielle, localizado em Sapopemba, Zona Leste de São
Paulo, dá aulas semanais de
hip hop para os conviventes.
A oficina de hip hop é uma
atividade regular que sempre
esteve presente no plano semestral do CCA. As aulas acontecem três vezes por semana
no serviço e cada turma conta
com sete alunos.
Todas as crianças e adolescentes do serviço podem participar desde que respeitem
todas as regras estabelecidas.
Após as inscrições é possível
ver a mesma aula até duas vezes por semana.
O hip hop é uma dança
popularmente conhecida que
conta com uma a batida ritmada que pede movimentos rápidos e precisos, é uma dança
desafiadora que ajuda no desenvolvimento de novas habilidades, treina a coordenação
motora, fortalece os músculos
do corpo e ajuda na timidez e

insegurança.
O intuito da educadora
responsável, Larissa Cardoso,
é ensinar a dança como um
jogo, tanto no aquecimento quanto para firmar algum
fundamento ou passo, ficando assim mais dinâmico. Para
não ficar só na repetição, ela
muda as formas de ensinar os
passos para atrair mais a atenção dos conviventes. “Assim
eles trabalham a criatividade,
a expressão corporal e comunicação com os outros”, relata
Cardoso.
As crianças são bem visuais
então quando eles começam

a ver as coisas acontecerem,
eles se animam bastante então dentre as formas de ensino que a educadora traz, ela
também faz dinâmicas mais
calmas para prender a atenção
deles como meditação ou uma
atividade que é necessária ter
100% de atenção.
“É uma atividade muito
participativa então para ficar
mais dinâmico eu peço a opinião deles, eles indicam músicas que a gente pode usar
durante as aulas, nos aquecimentos. É bom que eles se
sintam parte disso” finaliza a
educadora.
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Cidade de São Paulo conclui
instalação de 293 pias
comunitárias na cidade

Entre abril de 2020 e junho de 2021 foram
beneficiadas 211 comunidades em situação
de vulnerabilidade na capital paulista

A Secretaria Municipal de
Habitação (Sehab) concluiu,
no mês de junho, a instalação de 293 lavatórios para
higienização das mãos em
211 comunidades vulneráveis da capital. A ação teve
como objetivo reforçar as
medidas sanitárias recomendadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) frente à
pandemia da Covid-19, além
de levar água a lugares com
grande fluxo de pessoas. Há
a previsão da instalação de
mais 300 pias na cidade. O
projeto está em fase de estudo e novas parcerias estão
sendo viabilizadas.
Os lavatórios foram distribuídos nas seis regiões da
cidade: 54 na Regional Norte,
48 na Leste, 53 na Sul, 15 no
Centro, 39 na Regional Sudeste, e 84 no Extremo Sul,
ofertando acesso a água limpa, disponibilizada em livre
demanda pela Companhia de
Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp).
Os pontos de instalação
foram definidos pelo Departamento Social da Sehab, ba-

seados em um mapeamento
e um levantamento de diversas comunidades da capital,
considerando aspectos de
vulnerabilidade social e fluxo
de pessoas.
As pias foram doadas pela
Florescer Brasil, empresa social que atua em prol da universalização do acesso à água
e saneamento básico para
comunidades de todo país,
e instaladas com o apoio da
Companhia de Saneamento
Básico do Estado de São Paulo (Sabesp).
Cada lavatório instalado
conta com um dispensário
para a disponibilidade de sabão líquido para a população.
O produto fica sob responsabilidade das lideranças comunitárias e é reabastecido de
acordo com a necessidade.
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Prefeito de SP sanciona lei que
coloca no fim da fila quem escolher
marca de vacina contra Covid-19
O prefeito de São Paulo,
Ricardo Nunes, sancionou
na última terça-feira (27)
a lei que põe no fim da
fila de vacinação quem se
recusar a tomar o imunizante disponível no posto.
A sanção foi publicada no
Diário Oficial do município.
“Aquele que for retirado do cronograma de
vacinação por recusa do
imunizante será incluído
novamente na programação após o término da vacinação dos demais grupos
previamente estabelecidos”, diz o texto da lei.
Quem se recusar a tomar a vacina disponível irá
assinar um termo de recusa, que será anexado ao
cadastro único do paciente
na rede municipal de saúde, para que não consiga
se vacinar em outro posto.
O texto prevê que
“aquele que for retirado do
cronograma de vacinação
por recusa do imunizante
será incluído novamente
na programação após o término da vacinação dos demais grupos previamente
estabelecidos”.
Assim, quem se recusar
a tomar a vacina deverá assinar um termo de responsabilidade, informando a
recusa, que será anexado

O texto é de autoria do vereador e médico Carlos Bezerra Jr. (PSDB). Segundo os argumentos do projeto, a intenção é evitar o chamado “sommelier de vacina” na cidade

ao cadastro do paciente posto.
Apenas gestantes, puérna rede de saúde para que
a pessoa não consiga se peras e pessoas com covacinar em nenhum outro morbidades comprovadas

por recomendação médica
não serão afetados pela lei.
Os inscritos na “xepa” devem seguir as regras.
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HORÓSCOPO

(21s/03 a 20/04)

ÁRIES

TOURO
(21/04 a 20/05)

Passo poderoso na carreira encerrará a semana com novas
perspectivas. Mudança no papel profissional, descoberta da
vocação e planos ambiciosos
para o futuro marcarão o dia. À
noite, a vida social ficará agitada,
com notícias de amigos, troca
de mensagens e muitas novidades. Criatividade em alta favorecerá projetos pessoais. Amor
com discussões de trabalho.

Alivie tensões familiares com um
bate-e-volta num lugar bonito,
junto à natureza, caminhada
no parque, ou atividade criativa. Sintonia com os filhos, mais
espaço para o prazer no amor
e esclarecimentos do passado
levantarão o astral. Novas amizades serão motivadoras. Movimente a vida social, expanda
sua rede e reaproxime amizades que andavam distantes.

GÊMEOS
(21/05 a 20/06)

CÂNCER
(21/06 a 21/07)

Expectativas no amor e na carreira merecerão reflexões. A
semana terminará com planejamento do futuro e privacidade.
Visualize a missão profissional e
o legado que quer deixar para
o mundo. O orçamento ficará
equilibrado com mudanças nos
padrões de consumo e organização das contas. Esclareça
sua posição em conversas com
irmãos, amizades e nas redes.

Uma conquista financeira estará a caminho. Termine a semana com esperanças e cenário
positivo. Conexões carinhosas
e novas amizades alimentarão
o coração. Amor em nova dimensão. Diminua idealizações
e aprofunde vínculos, com conversas sensíveis e motivadoras.
Máscaras sociais cairão. Cuide
das suas posses. Evite perder dinheiro com decisões impulsivas.

RAYSSA LEAL, A FADINHA, FAZ HISTÓRIA E É
PRATA NO SKATE STREET NAS OLIMPÍADAS
Fadinha de prata! Aos 13
anos, Rayssa Leal fez história ao
conquistar a medalha de prata na
estreia do skate street feminino
nas Olimpíadas de Tóquio, se tornando a medalhista mais jovem
do Brasil na história.
A medalha de ouro foi para
a japonesa Momiji Nishiya e a
também japonesa Funa Nakayama fechou o pódio, ficando com
o bronze. A competição aconteceu na madrugada desta segunda
(26), no Ariake Sports Urban Park,
em Tóquio.
Com o pódio, Rayssa se torna
a medalhista mais jovem da história do esporte olímpico brasileiro.
Antes da Fadinha, a marca pertencia a Rosângela Santos, bronze em
2008 no 4x100m no atletismo, aos
17 anos, 8 meses e 2 dias.
É a terceira medalha do Brasil
em Tóquio. A primeira foi a prata
de Kelvin Hoefler, também no skate street, e a segunda veio com
Daniel Cargnin, com um bronze
no judô.
Rayssa era a única representante brasileira na final, já que as
companheiras - e ídolos - Leticia
Bufoni e Pamela Rosa foram eliminadas na fase de classificação. A
Fadinha terminou a fase de classificação em terceiro lugar, com
14.91, atrás apenas das japonesas
Funa Nakayama e Momiji Nishiya.
O APOIO DA FAMÍLIA E
A MÃE EM TÓQUIO
Em Tóquio, mesmo com as
restrições impostas pela pande-

(22/07 a 22/08)

LEÃO

VIRGEM
(23/08 a 22/09)

Diminua o estresse com atividade física e melhore a organização
no trabalho. A semana terminará com decisões e estratégias
inteligentes para dar conta de
todos as demandas. Saúde mais
frágil cobrará mudanças na rotina e nos hábitos. Comece novo
ciclo de vida. Caminhos de maior
realização pessoal estarão iluminados. Vênus atrairá oportunidades financeiras.

Atraia novos relacionamentos
e chances para o amor. A semana terminará com paixão e
expectativas numa relação especial. Aprofunde um vínculo
de amizade com sensibilidade e
empatia. Assuntos do coração
atingirão dimensão mais ampla.
Bom momento também para se
expor e conquistar novos espaços. Abrace a missão e amplie
o alcance da sua voz no mundo.

LIBRA

ESCORPIÃO

Assuma mais poder no trabalho, alcance as metas e fortaleça
a posição na equipe. A semana terminará com autoestima,
sensação de missão cumprida e
união familiar. Crie um ambiente
carinhoso e protetor em casa.
Cuidados de saúde cobrarão
rotina disciplinada e distanciamento social. Cultive novas amizades pelas redes, com trocas de
mensagens e contatos virtuais.

Conversas num tom profundo
aproximarão o par, os filhos, irmãos e as pessoas próximas. Fale
de sentimentos, compartilhe informações importantes e aperte
os laços afetivos. O Sol iluminará
caminhos para o futuro e carreira. Talvez você mude a maneira
de pensar e aposte num novo
empreendimento. Parceiros e
contatos nas redes ativarão sua
criatividade. Amplie amizades.

(23/09 a 22/10)

(23/10 a 21/11)

certa bagagem. “Desde o início eu
acompanho a Rayssa, não apenas
nas competições, mas também
nos treinos. Por causa disso, eu
acabei aprendendo bastante sobre o skate e passei a me interessar sobre os detalhes técnicos
para, de alguma forma, poder
ajudá-la.”

Foto: REUTERS/TobyMelville
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A ALUNA FADINHA

mia da Covid-19, Rayssa teve a
presença de sua mãe autorizada
dentro da Vila Olímpica. Lilian
Mendes Rodrigues Leal frequenta
o local durante o dia, mas dorme
num hotel próximo da residência
oficial. No quarto com a atleta fica
a chefe de equipe do skate, Tatiana Lobo.
“Estamos muito felizes por
essa conquista da Rayssa. Tanto
eu, quanto o pai dela e os irmãos,
estamos ansiosos. Poder estar ao
lado dela, mais próxima neste mo-

mento, é gratificante. Com certeza o dia da prova vai ser muito
emocionante”, diz Lilian à reportagem.
Rayssa brinca que a mãe também atua como sua treinadora,
de tanto que já a acompanhou
nas competições. “Ela sabe mais
do que eu o que estou errando, as
manobras que preciso aprender,
as notas. Fico admirada, porque
ela não anda de skate e aprendeu
muito rápido.”
Lilian confirma que já adquiriu

CULINÁRIA
INGREDIENTES:
1/2 l de leite
2 colheres de sopa de farinha de
trigo
2 colheres de sopa de manteiga
Alho a gosto
1/2 cebola bem picada
1 pacote de massa fresca de spaghetti normal ou verde
1 ramo de brócolis grande
Bacon picadinho a gosto
200 g de mussarela em cubinhos
100 g de mussarela fatiada
Queijo parmesão ralado a gosto
Sal
MODO DE PREPARO:
Prepare o brócolis cozido e pique
em pedaços não muito pequenos.

MACARRÃO COM
BRÓCOLIS GRATINADO
Frite o bacon em uma frigideira até
ficar bem sequinho.
Cozinhe o macarrão ao dente e enquanto isso prepare o molho.

MOLHO:
Em uma panela refogue o alho e a
cebola na manteiga, depois de bem
refogado junte o leite e espere es-

Moradora de Imperatriz (MA),
Rayssa alterna a agenda de eventos esportivos e comerciais com
atividades rotineiras para uma
menina da sua idade.
Na escola (com aulas virtuais
na pandemia), a disciplina preferida é geografia. Faz todo o sentido para quem já rodou o mundo
por causa do skate e se diverte ao
compartilhar o que viu durante
essas viagens. “Nos livros aparece
o Vaticano, o Coliseu, e eu falo: ‘ó
tia, já fui lá’.”
No início, a pandemia atrapalhou os seus treinos, mas uma
pista construída na casa da avó a
ajudou a se manter ativa.
Rayssa sofreu a primeira lesão
mais séria de sua vida neste ano.
Machucou o pé e precisou ficar algumas semanas de molho. Sobre
a experiência, ela fala como se estivesse num jogo de videogame,
um dos seus passatempos preferidos. “Foi meio triste, queria ficar andando e treinando com as
minhas amigas, mas foi uma coisa
nova, um novo nível desbloqueado.”
(Com informações da Folhapress)

quentar bem, antes de ferver
adicione a farinha aos poucos e
misture com cuidado para não
empelotar.
Após engrossar adicione a mussarela e misture até derreter e
misturar bem, adicione sal a gosto e o bacon.
Após tudo pronto misture tudo e
coloque em um refratário, cubra
com a mussarela fatiada e jogue
parmesão por cima e leve ao forno alto até gratinar.
Sirva quente.
Dica: Para deixar a receita mais
light faça o molho leite desnatado, troque o bacon por cubinhos
de peito de peru e a mussarela
em cubinhos por mussarela de
búfala.

PASSATEMPO

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

www.coquetel.com.br
Viroses
que congestionam
o nariz

Meio de
locomoção
Objeto
que faz
par com
o saleiro
Item escolar (pl.)
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da TV
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vestido
o "Q"

Um estado
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e sua
capital

Não
deixar ir
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parar

Olhar, em
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Tribunal
trabalhista

Claridade
natural que
inspira
poetas

A pele
sujeita à
acne

Local da
faixa de
pedestres
(pl.)

A planta
que cobre
muros

Brincadeira
ao telefone
Um e (?):
ambos

Encerre uma pendência financeira ou resolva um imprevisto
e amplie perspectivas. A semana terminará com alívio e mais
liberdade. Uma viagem curta
arejará a cabeça. Pratique esporte e atividades ao ar livre. Valerá
também correr no parque, andar
de bike, ou até mesmo seguir um
treino on-line para diminuir a
ansiedade. O Sol alargará os horizontes. Mudanças pela frente!

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/01)

Resolva assuntos práticos com
o par. Planos de longo prazo
e projeto de vida ficarão mais
definidos hoje. A semana terminará com esperanças e planejamento de mudanças. Some
recursos com a família. O orçamento permanecerá estável,
com boas estratégias e poder
de negociação. Conexões internacionais abertas. Encurte
distâncias com videochamadas.

Frequência
de rádio
Pacto;
ajuste

Rugido
"(?)
Deixar",
música

Frutos da
videira
Nitrogênio
(símbolo)

Abrigo
da futura
borboleta
Proteção
do livro
Narrativa
épica

A origem
da vodca
Grande
tronco

Principal
ingrediente do
risoto

Possuir
um preço
Endereço
(abrev.)

A voz da
soprano
Compareça
às urnas

Pequeno
pedaço
Pelos ares
(?) de: em
presença
de
Scooby-(?),
cão da TV

Ouvir, em
espanhol
Sílaba de
"claro"
Física,
em "CPF"
Desmancha;
destrói
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SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)

Feminino
de "peão"
Escasso;
incomum
Aquele
que não
paga
impostos
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Solução
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Encare desafios no trabalho e
aprofunde vínculos com parceiros. Mudanças na equipe, ou
no ambiente social, serão esperadas. Conexões poderosas
também entrarão no menu do
dia. Ingresse num novo grupo
e inicie projetos. A semana terminará com planos de expansão e expectativas nas relações.
Aposte na delicadeza no amor.

T
R
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A
D
E
I
R
A

Troque confidências e aumente
a cumplicidade numa relação especial. Se estiver só, tudo aberto
para iniciar um relacionamento
que poderá transformar antigos padrões e mudar sua visão
da vida. Espere por emoções
fortes hoje. Sonhos serão reveladores. A semana terminará
com perspectivas de crescimento financeiro no trabalho.
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PEIXES
(20/02 a 20/03)
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(21/01 a 19/02)
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AQUÁRIO

acesse: www.infoleste.com.br
e-mail: atendimento@infoleste.com.br

São Paulo/SP - Julho/2021

Primeiros Socorros: A importância do
treinamento que salva vidas

A Educação Continuada do Instituto de Ensino e Pesquisa Maria
Patrocínia Pereira Ventura- IEP Dona
Cica, do Grupo São Cristóvão Saúde,
realiza diversos tipos de treinamentos para as equipes multidisciplinares da Instituição. Dentre eles, existe
o projeto “Eu salvo vidas”, sendo
criado com o propósito de treinar
e capacitar nossos colaboradores
administrativos e operacionais (não
assistenciais) para atendimento básico de primeiros socorros a vítimas
de desmaio, convulsão, engasgo e
parada cardiorrespiratória.
“O São Cristóvão Saúde tem investido em diversos equipamentos,
estrutura e profissionais de excelência, a fim de oferecer treinamento
aos nossos colaboradores da área
administrativa e equipe assistencial
diversa, buscando atender, cada vez
melhor, nossos pacientes”, afirma o
Presidente/ CEO do Grupo, Engº Valdir Pereira Ventura.
Esses treinamentos visam padronizar o atendimento e garantir
suporte básico de vida até que a
equipe assistencial especializada
chegue ao local e possa dar continuidade ao atendimento e suporte
avançado. Esse projeto já foi aplicado aos colaboradores do Centro
de Atenção Integral à Saúde (CAIS),
Unidades do Centro Ambulatorial

Saúde & Bem Estar 5
Pilates é uma das atividades mais
eficientes para a melhora da qualidade
de vida durante e pós-covid-19
Natália Lima, instrutora de Pilates, fala sobre a técnica e como pode auxiliar
durante e pós-covid-19 na reabilitação de pulmões afetados pela doença

Américo Ventura (CAAV), além da
criação de um cronograma mensal
específico para cada área, onde se
faz necessária e fundamental a participação de todos.
De acordo com o Diretor do
IEP- Dona Cica, Dr. Fernando Schuh,
“a iniciativa dos treinamentos tem
como objetivo central garantir um
ambiente seguro de trabalho, no
qual fazem parte colaboradores da
Instituição, beneficiários do Plano de
Saúde e público em geral, uma vez
que o aprendizado pode e deve ser
utilizado em diversos locais e situações do cotidiano”.
Os treinamentos são conduzidos pelas enfermeiras Vânia Souza e
Danielle Goto que, com uma linguagem fácil e didática assertiva, têm

conduzido as turmas com excelência
e ótimos resultados. “É um prazer
enorme realizar os treinamentos
de forma Institucional e em um ambiente fantástico como o IEP- Dona
CICA, onde simples gestos podem
garantir a sobrevida de um beneficiário, de um colega e até nossa própria vida, pensando que se um de
nós passarmos mal temos a certeza
de que seremos socorridos a tempo
e com qualidade.
Friso que, além de ser um treinamento Institucional, trata-se de
uma ação social com foco na preservação da vida. Por isso, desejo muito
sucesso a esse importante projeto”,
declara a Enfermeira da Educação
Continuada do São Cristóvão Saúde,
Vânia Souza.

Exercícios de Pilates podem
auxiliar, e muito, na reabilitação de
pulmões afetados pela Covid-19, afinal, a respiração é um dos princípios
básicos que regem a filosofia do Pilates, onde é trabalhada de uma forma
tridimensional. A caixa torácica é empurrada para o lado e para trás com
a ação do diafragma e dos músculos
intercostais e os músculos abdominais e do assoalho pélvico mantêm-se contraídos.
O ideal é que ao sentir os primeiros sintomas da Covid-19, já iniciar
os exercícios de respiração utilizados
na técnica, que podem ser realizados
on-line com auxílio de um profissional qualificado e, como toda a reabilitação, devem ser feitos pelo menos
de 2 a 3 vezes ao dia, fazendo com
que pessoa respire de forma mais
funcional e harmônica.
“É necessário fazer uma avaliação técnica e respeitar a condição do
paciente, mas sim, é possível fazer os
exercícios on-line mesmo enfermo e
em isolamento. Com os exercícios de
Pilates usando técnicas de respiração
adicionais da fisioterapia e de consci-

ência corporal, conseguimos ampliar
a capacidade da caixa torácica e os
músculos auxiliares da respiração.
Dessa forma temos resultados mais
eficazes”, explica Natália Lima, instrutora do método e terapeuta holística
do Espaço Tatva.
A cada dia a pessoa vai sentir
uma leve melhora e a recuperação já
é bem perceptível a partir da primeira
semana. O método também pode ser
feito por quem nunca fez `Pilates ou
mesmo quem não tem o hábito de
fazer exercícios físicos. “Inicialmente,

é utilizado exercícios de respiração
usando apenas os braços e, durante a
melhora, entram os grandes músculos, como o quadríceps, o que ajuda
a aumentar a capacidade de oxigenação do corpo”, diz a instrutora.
Jackson Andrade, sócio do Espaço Tatva, durante o tempo que esteve
com a doença perdeu 70% da capacidade pulmonar e, já no hospital onde
estava internado, utilizou a técnica da
respiração de Pilates on-line com a
Natália, o que resultou em uma melhora bem mais rápida. “No primeiro
dia internado, já iniciei os exercícios,
a cada movimento, era uma crise de
tosse. Na semana seguinte, já consegui fazer uma sequência inteira e, daí
para frente, a cada dia, só melhoras”,
relata ele.
Natália está fazendo reabilitação
em vários alunos que tiveram a covid-19. “É impressionante a mudança
sentida, todos estão tendo uma nítida e rápida mudança, tanto na respiração, como na sensação de cansaço,
tonturas, entre outros sintomas pós-covid, ou seja, uma grande melhora
na qualidade de vida”, finaliza.
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Não precisa de muito
para ser um bom pai!

Se você troca fraldas, dá
banho e participa das reuniões escolares, você já é visto
como um bom pai.
Se você leva pra passear,
faz dormir, tira selfies sorridentes, você já é visto como
um bom pai.
Se você corta as unhas da
criança, marca médico e se
preocupa com o que a criança
vai comer durante um passeio,
você já é visto como um bom
pai, aliás nesse nível já é considerado um pai maravilhoso.
Se você não convive diariamente com seu filho, mas
paga a pensão em dia e leva
de vez em quando pra passear, você já é visto como um
bom pai. Agora, se você ainda

compra os remédios que seu
filho precisa e nem desconta
do valor da pensão, ai já é demais, você é um pai incrível!
Se por acaso, algum ou alguns dias, você não puder fazer alguma dessas coisas que
te fazem um bom pai, possivelmente será compreendido,
afinal um bom pai também
precisa curtir, precisa trabalhar bastante, precisa descansar.
Não raro um bom pai sempre se justifica dizendo que
“eu dou até banho” ou ainda,
“eu troco até fralda de cocô”,
ou melhor ainda “eu pago a
pensão direitinho”, como se
isso fosse uma qualidade.
Talvez realmente seja, medindo pela régua de que muitos pais nem isso fazem, mas
não dá para considerar que
isso torne alguém um bom
pai.
Se você se considera um
bom pai, pois faz tudo o que
citei acima, talvez você ainda

não tenha entendido que tudo
isso faz parte do papel de um
pai que assume sua responsabilidade.
Agora, se você realmente
quer se tornar um bom pai,
faça parte da revolução e todas as vezes que for elogiado
por fazer o que tem que ser
feito, ao invés de agradecer o
elogio, diga à pessoa que você
está fazendo o que uma mãe
faria. Afinal, tudo o que um
bom pai faz é o que a mãe faz
como obrigação.
É preciso muito pouco para
ser um bom pai e muito pouco para ser uma péssima mãe.
Qualquer um dos itens acima,
caso não sejam realizados por
uma mãe, são o suficiente
para que ela seja considerada
uma péssima mãe.
Que nesse dia dos pais,
você possa refletir sobre a sua
paternidade e seja reconhecido, de fato, por ser um bom
pai e não por fazer o que tem
que ser feito!

Por Cris H. Magalhães
Instagram: @crishmagalhaes
Podcaster: Papo Ins-Pirado

Mágicas
e Pegadinhas

Gatos lideram a
preferência nas adoções

“Simba, mais um gatinho adotado, que veio para completar a família”, diz a tutora Júlia
Levantamento feito pelo
Programa Adote Petz, o número de adoções atingiu no
mês de abril a marca de 50
mil pets, desde a sua criação,

em 2007. Um dado que se
destaca é a liderança dos felinos nas preferências dos tutores. Em 2020, o número de
gatos adotados foi maior que

o de cães, 57% contra 43%.
Já nos quatro primeiros meses deste ano o crescimento
foi ainda maior, 66% de gatos
frente aos 34% de cães.

Você conhece o Hotel Recanto São Cristóvão?

Pense em um lugar dos
sonhos, com muito ar puro
e rodeado por muito verde,
montanhas, lagos, jardins e
trilhas. Pensou? Não e mais
necessário imaginar, pois
esse lugar já existe! Situado
em uma área com mais de
11,5 alqueires, na Serra da
Mantiqueira, em Campos do
Jordão - SP, o Hotel Recanto São Cristóvão conta com

mais de 50 apartamentos
aconchegantes, além de diversas opções de lazer e diversão para todas as idades.
Os apartamentos oferecem condições variadas de
acomodações, com opções
de hospedagem conjugadas
para até sete pessoas, todas
com varanda privativa, decoração colonial, TV de led,
aquecedor, telefone, cama

queen size e de solteiro e
toilets com aquecimento
central. Para o conforto dos
hóspedes, o hotel também
disponibiliza uma minicozinha nos andares, com micro-ondas e frigobar. Além disso,
o Recanto São Cristóvão oferece a casa da fazenda para
quem deseja levar seu pet de
estimação, com seis suítes,
tvs de led, frigobar, microondas, aquecedores e sala de
estar.
O Hotel Recanto São Cristóvão fica a 800 metros do
Portal da cidade de Campos
do Jordão e a 50 metros do
Centro de Lazer Tarundu.
Reservas pelo Site:
www.recantosaocristovao.com.br
Tel.: São Paulo (11) 2029-7615

Momento Inside Shows

esperando por você no
Atrium Shopping

R Giovanni Battista Pirelli, 155
Vila Homero Thon
Santo André

CINEMA: Depois de muitos adiamentos por conta da pandemia, o tão esperado filme “Viúva Negra”
chegou simultaneamente nos cinemas e na plataforma de streaming Disney Plus no dia 09 de Julho.
O novo filme da Marvel Studios, dirigido pela Cate Shortland, trará o passado da heroína Natasha Romanoff. Quando uma conspiração perigosa ligada ao passado de Natasha surge, ela terá que lidar com
sua antiga vida de espiã e também reencontrar membros de sua família que deixou para trás antes
de se tornar parte dos Vingadores. Viúva Negra será o filme de despedida da personagem e também
da atriz Scarlett Johansson no papel da protagonista, por conta disso a história introduz personagens
importantes para a fase 4 da Marvel, como por exemplo, Yelena, a irmã mais nova de Natasha que
também virou uma espiã e tem sua história contada nesse filme.
O filme conta com ótimos momentos de ação, uma narrativa feita com flashbacks e reviravoltas, o
que faz o público se surpreender em alguns momentos e desejar ver mais sobre Natasha e todo seu
passado como espiã.
Para os fãs de terror e suspense, “Um Lugar Silencioso: Parte II” chegou aos cinemas no dia 22 de
Julho. Dirigido por John Krasinski, o filme se passa logo após os acontecimentos mortais do primeiro
filme, a família Abbott precisa encarar o terror mundo afora, continuando a lutar para sobreviver em
silêncio. Obrigados a se aventurar pelo desconhecido, eles rapidamente percebem que as criaturas
que caçam pelo som não são as únicas ameaças que os observam pelo caminho de areia.
Emily Blunt, Millicent Simmonds e Noah Jupe, retornam aos seus papeis do primeiro filme.
A distribuidora A2 Filmes lança nos cinemas “O Charlatão”, um longa de drama baseado em uma
história real e dirigido por Agnieszka Holland. O filme conta a história de Jan Mikolasek, um herborista
que dedicou a vida aos cuidados de pessoas doentes. Na virada do século 20, Mikolasek ganha fama
e fortuna usando métodos de tratamento pouco ortodoxos para curar uma ampla gama de doenças.
O curandeiro aumenta a reputação e a riqueza durante a ocupação nazista e sob o regime comunista.
No elenco Ivan Trojan, Josef Trojan e Juraj Loj.

Por Luccas Callejon
Canal no Youtube: Inside Shows
Instagram: LuccasCallejon

